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Metas IV.

Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

Maskolija.
Atsitikus nelaimei ant Chodi- 

niszko lauko, Maskvoje, dieno
je apvainikavimo maskoliszko- 
jo ciecoriaus, panešta buwo so
dui isztirti ir surasti kaltus, nu
bausti tuos isz virszinįkų, ku
riems prigulėjo pasirūpinti apie 
tvarką terp susirinkusių ir gei- 
džianczių vaiszinimo; Maskvos 
'vyriausias policijos virazinįkas 
VVlasovski likosi suareszt uotas. 
Dabar gi, kaip svetimi laikrasz 
ežiai paduoda, maskoliszkas cie
sorius apdtabdė sūdo tirinėjimą, 
.nes tame atsitikime pasirodo kal
ti augsztas užimanti vietas urėd-’ 
nikai. Jeigu pagarsėtu, kad ne
laimę padarė tie augsztas uži
manti vietas caro tarnai, jų į- 
tekmė ant žmonių turėtu suma
žėti, o to caras mat nenor daleis 
t i. Pagal jo nuomonę, tegul ne 
tik tukstaneziai, bet szimtai tuk- 
stanezių nustos gyvasties, kad 
tik Įtekmė pasileidusių urėdnikų 
ne sumažėtų. Jeigu tokių nuo 
monių prisilaiko dabartinis Mas
koliuos valdonas — nieko gero 
nuo jo valdymo pavaldiniai lauk 
ti ne gal. Mat ežia viskas re- 

• miasi ant pamato: ranka ranką 
mazgoja, o ne ant teisingumo: 
ciecoriui mat reikalingesni urėd* 
nikai neng pavaldiniai, todėl 
reikalingesnių kaltes ir stengiasi 
uždengti.

Maskoliszkas randas atsiszau- 
kė Į Wokietijos 'valdžias su rei- 

„kalavymu, idant ^Vokietija už 
kirstu kelią vokiszkiems ir an- 
gliszkiems agentams, kurie ver
buoja jiuhus maskoliszkus pa
valdinius Į angliszką ir holandisz- 
ką kolionijaliszką kariauną. A- 
gentai slapta perveda per rube- 
žių maskoliszkus pavaldinius ir 
tiesiog parduoda juos minėtoms 
vieszpatystėms kaipo kareivius. 

•Anglija ir Holandijn siunezia 
paskui tiesiog juos Į savo kolio- 
nijas, kur oras, ne sveikiausias. 
Už toki kareivį tėvams papras
tai užmoka po 20 markių. Dau
gumas vienok tokių agentų, ar
ba tiesiog sakant žmonių prekū
jų, ne Wokietijdj gyvena: agen
tai toki paprastai — yra masko- 
iiszkų parubežinių miestelių žydai. 
Tie pervedą slapta per rubežių 
priduoda tokį gVvą tavorą ap
sigyvenusiems žydams kitoj, 
vokiszko rubežiaus pusėj. Tegul 
Maskolija pirma suvaldo savuo
sius, o vokiszkiejie ne turės ka 
daryti.

Paskutinės žinios pranesza, kad 
Japonijos pasiuntinys Yamaga- 
to. atsiųstas ant apvainikavi

mu o ciecoriaus į Maskoliją, užbai
gė ežia tarybas kaslink padalini
mo įtekmės Korėjoj. Pagal da
bartinę sutartį, Japonija pripa
žįsta Maskolijai tiesą laikyti ka
riauną Korėjos sostapilėj. bet 
kareivių gal ji ežia turėti ne 
daugiaus 500 žmonių.

Turkija.
Turkijos sultanas, norėdamas 

nutildyti maisztus pasikėlusių 
. •rikszczionių ant salos Kretos’, 
paskyrė ant gubernatoriaus sa
ri* krikszczionį, albanietį, kuni- 

?aiksztį salo? Samos, Georgį Be- 
rosviezą. Tiki, kad naujam krik- 
kszczioniui gubernatoriui pasi

seks krikszczionis suvaldyti. Ar 
krikszczioniszkas tikėjimas nau
jo gubernatoriaus paiengvįs mai- 
sztą apstabdyti, galima paabejo 
ti, nes krikszczionis buwo ir 
pirma gubernatoriumi salos.

Kaip raszo isz Berlyno, Turki
joj pakėlė maisztą priesz waldžias 
gyventojai Macedonijos, prowin 
ei jos prie pats kraszto sostapi- 
lės. Mieste VVarnoj, Bulgarijoj, 
buvo susi va že v imas macedo- 
nieczių ir armenieczių. Susiva- 
ževusiejie sutarė isz wien reika
lauti patvaldystės tų provinci
jų, bet po sultano virszinįkyste; 
taigi nė Macedon’ja, nė Armėni
ja ne geidžia su visu atsiskirti 
nuo Turkijos, bet reikalauja vien, 
idant tie krasztai butu valdomi 
paežių gyventojų, o ne turkų 
urėdnįkų, kurie vien lupti žmo
nis te moka, atsilikus gi kur už
puolimui mahometonų ant krik- 
szczionių, remia jie mahometonų 
puse, o ne užpultų krikszezionių.

Maisztai druzų, Libanu kal
nuose, Mažojoj Azijoj, platinasi. 
Su cFruzais susidraugavo ir be
duinai apsigyvenę Sirijoj.

Prancuziszkas kapitonas Vail- 
lard sziteip raszo apie elgimąsi 
turkų su armenieczių is: “maeziau 
savo akimis, kaip turkai ant 
rinkos pardavinėjo jaunas krik
szczioniszkas armenieczių mergi
nas. Wiena motina Įmetė Į szuli- 
nį 2 savo dukteris: velyjo mat, 
kad jos prigertu, neng kad pa
tektu Į turkų nagus”. Kapitonas 
Vaillard ragina Prancūziją Įsikisz 
ti Į tuos žveriszkus turkų darbus, 
nors tas Maskolijai nepatiktu, 
nes Prancūzija yra apginėja krik
szezionių ne tik Turkijoj, bet ir 
kituose krasztuose.

Iszpanija ir Kuba.
Kaip pareinanezios isz Euro

pos žinios garsina, europeiszkos 
vieszpatystės susitarė, jeigu 
prie ateinanezių rinkimų taptų 
ant prezidento Suvienytų Wiesz- 
patyszczių Sziaurinės Amerikos 
iszrinktas McKinley ir jeigu jisai 
panorėtu įsikiszti Į nesutikimus 
Iszpanijos su Kubiecziais, jos ža
da įsikiszti Į tarpą Amerikos ir 
Iszpanijos. Europeiszkos galybės 
pažada nedaleisti Amerikai nu
skriausti Iszpaniją; europeiszkos 
galybės užtardamos priesz pasi
kėsinimus Amerikos Iszpaniją, 
užtars tuom paežiu savo paežių 
reikalus. Tūli Europos laikrasz- 
cziai, ypacz gi maskoliszki ir isz- 
paniszki, tiesiog kalba apie ka
rę Europos su Amerika, jeigu 
paskutinė ne norės nusilenkti.

Tuom tarpu isz Iszpanijos 
siunezia vis daugiaus kariaunos 
ant Kubos: pjutės mėnesyj ren
giasi iszsiųsti vėl 40000 naujos 
kariaunos; iki pabaigai sz ų me
tų karės ministeris židėjo isz
siųsti 120000 kareivių, nors, 
kaip sako, tiek ant apvaldymo 
Kubos nė ne reikia. Kariaunos 
tos užteksę ne tik ant suvaldy
mo kubieezių, bet ir ant karės su 
Suvienytoms W ieszpatystėms 
Sziarinės Amerikos, jeigu ji ko
kiu nors budu Iszpaniją trukdy
ti bandytu. Tuom tarpu svar
besnių susirėmimų ant Kubos 
ne atsitiko. Jenerolas NVeyler, 
vieton traukti su kariauna priesz 
kubieczius, atrado kur kas leng
vesnį darbą: veja jis lau
kan amerikoniszkų laikrasz- 
czių raszėjus: dabar tapo isz 
Havanos iszvytas Bradley John 
son, korespondentą^ vieno Ne v 

Yorko laikraszczio, buk už ne
teisingą ir melagingą apterszi- 
mą iszpanijonų. Terczimo vie
nok per iszvijimą ne apstabdys, 
nes terAzti gal ir iszvyti.

: Pietinė Afrika.
Menkos Anglijos kariszkos 

pajiegos Pietinėj Afrikoj visgi 
dar ne įstengia pasikėlusių juodu 
jų apmalszyti. Dabar isz ten pa
reina žinios, kad pasikėlę matabe- 
liai apstojo tvirtyne Fort Char
les. Transportai su maistu, pa
skirti į Gvelo, likosi matabelių 
suimti netoli Murandella. Apart 
valgomų daiktų jaodiejie apė
mė ir 25000 szuviams patronų.

Kariauna Laingo, ne toli Bu
itį vayo. isznetycziu užpuolė ant 
didelio pulko pasikėlėlių po Be- 
lingvo ir juos sumuszė. Wadas 
juodųjų Salemba ir 3 jo sūnūs li
kosi užmuszti. Baltiejie atėmė 
juodųjų gyvulius, Pasikėlėliai 
užpuolė ant jėzuitų misijos Chis- 
sivassa, bet negalėjo jos apim
ti, todėl apstojo. Ant pagelbos 
atistotiems nutraukė su kariauna 
Taylor, kuris matabelius nuo 
misijos nuvijo. Kariauna Na- 
taliaus sumuszė viename dide
liame susirėmime pasikėlusius 
maszonieczius.

Randas Transvaaliaus pareika
lavo nuo Anglijos, idant po sudu 
butu atiduotas ir Cecil Khodes, 
laike užpuolimo Jahmesono bu
vęs ministeriumi angliszkų ko- 
lionijų pietinės Afrikos, nes pa
sirodė, kad Jahmeson užpuolė 
ant Transvaalius todėl, k*ad tą 
pagyrė Rhodes. Anglijos užru- 
bežinių dalykų ministeris Cham- 
berlain žada tą padaryti. Isz to 
galima spiesti, kad dabar Ang
lija ne nori erzinti transvaalie- 
czių.

Kaip raszo isz Kalkutos, In- 
dijų sostapilės, raudas Nepaliaus 
(kitaip vadinamo Gorkhi), ap
garsino karę priesz Tibetą ir jo 
valdoną, budistų augszcziausią 
tikėjimo virszinįką, Dalai-La- 
ma. Priežastis karės yra ta, kad 
Tibeto sostapilėj, Lhissoj, likosi 
iszplėszta nepalieczių krautuvė.

Isz Lietu wos.
Latwiszkos kreditinės 

draugystes.
Atsitikus reikalui musų krasz

to žmogus neturi kur pinįgų pa
siskolinti: yra teisybė valszczių 
kasos, bet jos pinįgų turi ne 
daug, apie ukinįkų rando įreng
tus bankus nėra kalbos, nes no
rinti ežia žmonės pasiskolinti tiek 
turi nukęsti ir žudyti laiko, kad kas 
sykį bandė, antrą syk jau į ran
do bankas kreiptiesi nepanorės.To
dėl reikalui atsitikus žmogus pri
verstas paskolinimo jieszkoti pas 
žydą, kuris, teisybė, skolina, 
bet ir ima neispusakytus pa
lukus ;žemė žmogui liek neduodu, 
kiek isznesza žydo palukai. Todėl 
kas sykį bandė nuo žydo skolinti, 
jau isz skolų ne iszlenda, pakui 
ant galo tasai geradėjas ilgapei- 
sis jo ūkės neparduos. Mut»ų pus
broliai latviai turi daugel viso
kių kreditinių draugyšezių, isz 
kurių, reikiflui atsitikus, visada 
gal ant mažų palukų ir ant leng
vo iszmokėjimo pinįgų pasisko
linti. Yra ežia 22 kreditinės drau
gystės, kurios turi,teip sakant,at
liekamo kapitalo 12,000,000 ru
blių. Gryno pelno turi jos dau

giaus kaip lį milijono rublių ant 
metų. \Visos tos draugystės gy
vuoja ir szelpia žmonės reikalui 
atsitikus vien savo pinįgais, ran
das ežia niekuom prie to neprisi
deda; viską ežia sudeda pats są
nariai draugyšezių.

Gaisras Neineže.
Kaimas Nemež, netoli Wil- 

niaus, užsidegė. Priežastis ug- 
nies mat szitokia: vienas i&z gy
ventojų Nemežo parsivežė mesz- 
lą isz VVilniaus ir jame rado dė
žutę sudrėkusių briežiukų. Gai
la jam buvo juos kaipo netin- 
kanezius iszmesti, todėl padėjo 
ant stogo, kad iszdžiutų. Diena 
buvo karszta, briežiukai užside
gė ir uždegė sziaudinį stogą. 
Wėj«is greitai ugnį iszplatino po 
aplinkinius: į urną laiką iszde- 
gė 19 namų. Su pagelba į kaimą 
atbėgo mokintiniai VVilniaus jun- 
kerų inokslainės. Ukinįkai su
sirinkę nežinojo nū ką daryti, 
nė kaip gesinti: jie susirinkę 
stovėjo krūvoj, o kaimas degė 
savo keliu.

Dvvasiszki(\jie miesto ro- 
dose.

Maskoliszkas senatas atsiuntė 
į VVilniaus miesto rodą iszaisz- 
kinimą, pagal kurį miesto ro- 
dose gal rinktiesi ir dvasiszkie- 
jie, nors jie ir nebūtų sąnariais 
miesto rodos, bet tik dvasiszkie- 
jie stacziatikiszko tikėjimo. Iki 
sziol į miesto rodą buvo kvie- 
cziami d vasiszkiejie stacziati
kiszko ir kutalikiszko tikėjimų 
ir jie draugia su iszrinktais į 
miesto rodą sąnariais balsuoti 
galėjo. Dabar, kaip matome, 
valdžios tą tiesą, katalikiszkuo- 
se miestuose, nuo katalikiszkų 
kunigų atėmė ir tiesą balsuoti 
palieka vien staeziatikiams. Mat 
jau toks teisyliės supratimas pas 
maskolius! Pagal musų nuomo
nę, jeigu miesto rodoje katalikisz- 
ki dvasiszkiejie balsuoti negal, 
jeigu jie nebus sąnariais miesto 
rodos, tai dar mažiaus yra pama
to VVilniuje palikti tą tiesą sta- 
cziatikiszkiems dvasiszkiems, 
nes VVilnius daugiaus tur kata
likų neng staeziatikių, taigi jis 
labiaus katalikiszkas neng sta- 
cziatikiszkas miestas,

Gaisrai VVilniaus guber.
Antroje pusėje balandžio, szių 

metų, VVilniaus gubernijoj atsi
tiko 17 gaisrų. Isz tų: 4 atsiti
ko per neatsargumą paežių pa
degėlių; 13 gi priežastys ne su
sektos; gal būt, kad keletas gais
rų atsitiko nuo padegimo: žydai 
tankiai pats savo pusiau griu- 
vanezius namus padega, kad tik 
įgriebti ugnapinįgius, jeigu tik 
jie didesni už verte namų; atsi
tinka teiposgi, kad jie per ne- 
užkantą padega namus kriksz- 
ezionio, ypacz jeigu tas iszdryso 
prekiauti arba kitokiu budu žy
dui uždarbį nori paveržti. Dau
giausiai blėdies padarė gaisras 
miestelyj Szczuczine, Lydos paw. 
Blėdį gaisro padarytą ežia skai
to Į2l756 rubl.; sudegusio? gi 
triobos buvo užasekuruotos wos 
ant 9500 rublių. Taigi jų sawi- 
nįKai turės žudyti 22250 rublių.

Parodos.
Szį metą Lietuvoj rengia kele

tą parodų. Kaip kiekvieną metą 
te i p ir szįmet rengiasi žemaitiszkos 
veislės arklių paroda bus ji įrengt a 
7 dieną Liepos Reseimuoee,

Felline, Liflandijoj, vietinė žem- 
darbystės draugystė rengia žem- 
darbystės, amatų ir iszdirbystės 
parodą. Paroda ta taps ati
daryta Rugsėjo mėnesyj. Masko- 
liszka sodaunįkystės draugystė 
rengia lietuviszkame Minske so- 
daunįkystės parodą.
Isz Suvvalkų gubernijos.
Suvalkų gubernijoj sūdąs par

duoda keletą lietuviszkų ūkių. 
Raczkuose, Seinų pav., ūkę po 
numeriu tabelės 33, isz viso 22 
margų, su triobomis; licitacija 
prasidės nuo 700 rublių. Kaime 
Sepliszkiuose, Miroslavo valsz- 
cziuoje, 22 margai žemės, su trio
bomis; po tabelės numariu 31; 
licitacija prasidės nuo 580 rubl. 
Kaime Palkotuo^e, BeržinĮkų 
waitystos, ūkę po 4 tabelės nu
mariu, isz viso 37 margus, su 
triobomis; licitacija prasideda 
nuo 1000 rublių. Horodincziuose, 
po 14 tabelės numeriu, Kudranų 
ualszcziaus, 30 margų žemės, su 
triobomis; licitacija nuo 1000 ru
blių. - upikuose, Javoravo vai
tystes, ūkę po nr. 5. (Starapolės 
pav,) 33 marg. žemės, su triobo- 
mis; licitacija nuo 200 rubl. In- 
govanguose, Klebiszkių vaitys
tes, ūkę po nr. 31, isz viso 6 
marg. su triobomis; licita
cija nuo 106 rubl. JAntokolne, 
Pagermonių vaitystos. ūke pn; 
6~U ; 29 margai žemės su trio
bomis: licitacija prasidės nuo 
900 rubl. Kaime Girnikai—Mor- 
va, VVeiverių vaitystos, po nr. 
16 ir 84; licitacija prasidės nuo 
567 rub. Kaime Rokuose,Panemu
nio vaitystos, Starapolės pav. 
ūkę pn. 12, 9 margus žemės; li
citacija prasidės nuo 306 rub. 
Kaime VV'ainatrakiuose, Gudelių 
vaitystos, Starapolės pav. ūke 
pu. 2; 16 margų; licitacija prasi
dės nuo 1350 rubl. Kaime Hula- 
mon, VV iszakio Rudos vaitystos, 
Starapolės pav. ūkę pn. 36, 3 
margus žemės, su triobomis; lici
tacija prasidės nuo 150 rubl. Mu
sų žmones privalo ne tik szitas, 
bet kiekviename atsitikime, pasis
tengti į savo rankas parduoda
mas ukes paimti,kad musų krasz
to žemė į atėjūnų nagus nepatek
tu.

Senas stabmeldiszkas ka
pinynas.

M ilniuje, ant teip vadinamų 
Antokoliaus Kalnų, bekasant že
mę,atrado seną stabmeldiszką ka
pinyną, kur stabmeldystės lai
kuose lietuviai degindavo numi
rėlių lavonus. Kapinynas tasai 
yra netoli katalikiszkų kapinių. 
1 i d. Sėjos atkasė į anglis pa
verstą, gerai užlaikytą numirėlio 
kūną. Turbut atrado ežia kapą 
stabmeldžio lietuvio. Prie jo su
rado keletą szukių molinių puo
dų ir geležinių vinių. Daiktus 
ežia atrastus atradusiejie atidavė 
į senovės likimų VVilniaus mū
zoj u.

Ūžausima# ant lanku 
Vilniaus gub.

Pradžia Gegužio buvo szalta, 
todėl sulaikė augimą javų; 13 
16 ir 18 Gegužio visur buvo 
sealnos,kaip kur pasnigo ir wieto- 
misdaug padarė bledės ant laukų 
ir daržuose.Nuo 20 dienos Gegužio 
prasidėjo karnzcziai; javai prasi
dėjo tair-ytiesi ir žolė augti. Nuo 
szalnų lobiausiai nukeniė -rugiai 
Lydos ir Sz^ventėnų paviecziuo- 
se: ežia ir dabar iszrodo jie ne 
gražiausiai: szalnos ir sniegas pra

džioje Gegužio juos iszretino; že
mumose gi visai niekai, nors at- 
szilus smarkiai pradėjo augti ir 
yra viltis, kad jie pagerės. Kito
se gubernijos krasztuosė užaugi
mas geras. Wasarojus ir daržo
vės užgriebti szalnų pagelto, o 
kaiį> Lydos ir Trakų paviecziuose 
daržoves reikėjo sodyti isz nau
jo, nes pirmutiniai pasodkai visai 
pražuvo. Atszilus ir ežia viskas 
pasitaisė. Ankstybas vasarojus 
visai geras. Abelnai,galima saky
ti, kad visoj ii niaus gu^
bernijoj užaugimas yra geras. 
Jeigu tik toįiaus nieko pikto ne
atsitiks, galima laukti gero su
rinkimo.

Pabėgo žmogžudys.
Minsko policijos virszinįkas 

atsiszaukė Į VVilniaus policiją 
praszydamas jieszkoti ir suradus 
suimti VValerijoną Karpo viezą, 
apskųstą už žmogžudystę ir už 
kitokius bjaurius darbus. Karpo- 
viez 16 dieną Gegužio pabėgo 
isz Minsko beproezių namų, isz- 
laužęs geležines Jango sztangas. 
VVilniaus policijos komisorius 
Trofimovicz, kuriam buvo pa
vesta jieszkoti pabėgėlio, pasirė
męs ant raszto atėjusio isz Min
sko, kuriame buvo nurodyta, kad 
pabėgęs Karpavicz gal būt pasi
slėpęs kokiame ,nors ligonbutyj, 
nuėjo pirmiausiai į ligonbutį *‘Sa- 
viez”. Czia terp ligonių užtėmyje 
'Vieną panaszų į Karpoviczą, pa
gal tą, kaip jį apraszė Minsko po
licijos virszinįkas, bet tas atkakęs 
į ligonbutį parodė paszportą ko
kio ten VVasiljevo. Beklausinėjant 
komisoriui Trofimovicziui, tas 
neva VVasiljev'paklupo atsaky
muose ir paskui ant galo prisipa
žino. kad tai jis yra Karpovicz, 
pabėgęs isz Minsko beproezių 
namų. Pasportą ant vardo Wa- 
siljevo, kaip sako, jis radęs Ry
gos porte. Isz ligonbuezio Karpo
vicz likosi pargabentas Į zamko 
kalinį ir isz czia taps į Minską 
sugražintas.

Isz Kauno.
VVisur Lietuvoj prekės ant ja

vų nupuolė teip, kad sziądien, y- 
pacz gi dideliuose dvaruose, ūkė 
paremta ant auginimo javų ne
duoda atsakanezio pelno. Dauge
lis dvarponių sumažino plotus pa
skirtus ant auginimo javų, bet 
padidino plotus ganyklų; pradė
jo auginti gyvulius ir daugiaus 
miežių, nes daugiaus miežių pra
dėję reikalauti maskoliszki 
alaus leidėjai. Teiposgi daugel rei
kalauja į Prusus: žemaitiszkų 
veislių arklių, žąsų, kiauszinių.

Ant Savo susirinkimo Wil- 
niaus arklių auginimo draugystė 
nusprendė: ateinantį metą, pabai
goj Gegužio mėnesio, VVilniuje į- 
rengti iszdirbystės ir amatų pa
rodą. Pakviestos bus visos seno
vės lietuviszkos apygardos, kaip 
antai, apart dabartinių lietuvisz- 
kų gubernijų, teiposgi dar: Wi- 
tebsko, Minsko ir Mohilevogub.

Isz Forensburgo kanalo, Rygoj, 
isztraukė pngėrėlį. kurisai pasiro
dė esąs ukihįku Sziaulių pavi e- 
czio, Kauno gub. Antanu Survi
la., apie 20|metų amžiaus. Kokiu 
budu jis czia prigėrė, nežinia; tą 
dalyką policija tirinėja.

Kražių Broszura bus ga
tava už kokio mėnesio laiko. 
Guodotini skaitytojai teiksis 
mums atleisti, kad teip ilgai jos 
darbas nusitraukė, nes prie staty- 
mo savo naujos redakcijos daug 
laiko sutrukome, per tai darbas 
broszuros per toli nusitraukė

Bed.
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Žmogžudyste.
P. Evans isz Utica, Oh. iszlei- 

do už wyro savo dukterį. Iszsis- 
kyrszczius swecziams susirinkę 
namų draugai sugrįžo prie Evan
so namų ir patraukė už varpelio 
ir reikalawo, kad jaunavedžiai 
dar kartą jiems pasirodytų, bet 
kad tie to padaryti ne norėjo, isz 
lauko susirinkę draugai nuolatai 
traukė vadelį ir be paliovos 
skambino. Tasai teip įpykino jau- 
nevedžių tėvą, senį Evansą, kad 
jis pagriebęs karabinu, szovė tie
siog į krūvą laukė susirinkusių. 
Kulka pataikė Jamesą Arringto- 
ną ir jį ant vietos užmuszė. Už- 
musztasis paliko paežiu ir mažus 
vaikus.

Expliozijos.
Isz Lyons, la. Gyvenime Wil- 

liamso Castello, netoli Charlotte, 
senute Lucy Hogan ir Mat. Cas- 
tello jieszkojo skrynioj kokių ten 
daiktų laikydami deganezią lani- 
pą rankoje. Nožinia kokiu budu, 
užsidegė skrynioje parakas. Atsi
tiko baisi expliozija,kurios Hogan 
ir Castello likosi užmuszti, arba 
tiesiog sudraskyti.

Isz Chattanooga, Ten. Mažam 
miestelyj Peters, Ten., 30 mylių 
nuo Chattanooga, atsitiko smarki 
dinamito expliozija, kurios vie- 
na žmogysta likosi užmuszta. dvi 
mirtinai sužeistos ir trys sunkiai 
apkultos. Triobn, kurioje nuken- 
tėjusiejie dirbo, kurioje atsitiko 
expliozija,likosi visiszkai sudras
kyta.

Atrastas rengimąsi iszpleszti 
banką.

Mieste Los Angelos, Col. tapo 
parengta plėszikų iszplėszti di
džiausią ežią banką. Plėszikai 
parengę buvo iszardyti sukeiti
mą (sklepavonę) banko, pastaty
tą isz storų plieninių sztangų ir 

Tam tikslui iszkasė ilgą, 102 pėdų 
ilgio, tunelį, bėgantį per tris ki
tus bankus. Tunelis jau buvo isz- 
kastas iki tam plieniniu! sukeiti
mui, bet policija dažinojo apie tą 
rengimą plėszikų. Kada atėjo į 
tą tunelį, rado ežia jau keletą 
sztangų iszimtų isz to sukeitimo. 
Mena,kad 5 ar gal daugiaus žmo
nių turėjo dirbti ant atlikimo to
kio darbo. Iki sziol suaresztawo 
dvi nužiūrėtas ypatas. Ar isz 
tikro jie bus kalti, pasirodys to 
liaus. Kokiu budu policija pir- 
miaus dažinojo apie ^itą plėszi
kų rengimą, nežinia.

Žudymo diena.
Pereitą petnyezią buwo dauge

lyj vietų žudymo diena ant nu- 
galabinimo nusprstų nusikaltėlių. 
Marschfielde, Ore, likosi pakar
tas Carl Albrecht, kurisai nužu
dė sawo moterį. Washingtone 
pakorė nigerį Fordą, kurisai už
smaugė vieną baltą merginą. 
Clenon Cityje likosi nugalabinti: 
Wm. Holt, Albert Noble, D. Ro- 
mer, kurie užmuszė policistą Sa- 
lomoną.

Lenku parapijonu musztynes.
Jau seniaus padavėme žinią 

apie musztynes szalinįkų dviejų 
lenkiszkų kunįgų mieste Bay 
City, Mich. Nesutikimai rodėsi 
pasiliovė, kada kunįgas Mat- 
kovski wirszų įgavo, bet pasiro
do, kad nesutikimai terp įerzintų 
parapijonu greitai ne dyla. Da
bar per szerminis vieno lenko 
vėl atsitiko musztynes bažnyczioj 
terp pasidalinusių į dvi pusi lenkų 
parapijonu. Isz pradžių susimuszė 
du,paskui prie to prisidėjo ir kiti. 
Pasididinus piktumui,besipeszanti 
iszsitraukė revolverius ir prasi
dėjo szaudynės. Du žmonės likosi 
paszauti.

Nelaime darbininku.
Isz Ely, Min. Kastynėse “Pro- 

neer Mine” atsitiko nelaimė. Dar- 
binįka£susiririko ant gonkų, bet 
balkiaTvisų iszlaikyti negalėjo: 
jie sulužo, o darbinįkai Kaycock, 
Echinson ir Cramer likosi už 
griauti ir užmuszti. Macovicz pa
teko į tarpą balkių klamorių, 
kurie jį suspaudė. Czia iszbuwo 
porą valandų, pakol jo ne isz- 
emė. Stustroną apkūlė užvirtę 
balkiai.

The Lithuanian Weekly 
“Lietuva” 

PUBLISHED EVERY SaTURDAY.
£xecute8 *11 kind of Job Pnntlng *nd tr*n> 

tttng in *11 modern l*ngu*ge*.

Subscription $2.00 per year.

iii Communications mušt be addressed 
‘•Lietuva” Publishing Co., 

954 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Laikrasztis 
“LIETUVA” 

lazeina kas Subata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA: 
Ant Metu Amerikoje........$2.00
In Užmare.........................$3.00

Užveizdetojas A.OLSZEWSKIS. 
B*nkr*8zczial (korespondencijoi) ir laiszk*! tu

ri būti adre8awoti ant šilo adreso:

„Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per Monit Ordbr arba 

Rrgistrawotoje G rok a toj ant ranku

A. OLSZEWSKIO, 
954 33rd St., Chicago, III.

Isz Amerikos.
Meteris dvvieju wyru.

20 d. Sėjos 1892, Henry Mara, 
apsigyvenęs Buffaloj ant Jeffer- 
son ui. apsivedė, be žinios tėvų 
merginos, su jauna 21 m. am
žiaus Eulalija ir rodėsi, kad jis 
yra vienas isz laimingiausių vy
rų; neseniai vienok jo laimė isz- 
nyko. Marx eidamas ulycziapati
ko sawo draugu, Gebharda, kuri- 
sai nežinojo apie draugo apsive- 
dimą; tuom tarpu atėjo ir Marao 
pąti; Gebhard pamatęs Mąraienę 
pasigyrė draugui, kad jomoteriszkė 
yra labai graži. Tų žodžiu Marx 
isz syk nesuprato, bet pradėjo ti- 
rinėti apie pasielgimu savo nu
mylėtos Eulalijos. Pasirodė, kad 
Marxiene, per dieną persikeiczia 
į Gebhardienę, o po 6 walandai 
wakaro iki rytui buwa wel Mar- 
xienė. Wienas isz draugų mat 
dirbo naktį, o kitas diena. Dabar 
Mara persiskiria su numylėta Eu- 
laja.

Nelaimingas atsitikimas.
Cirke mieste Springfield, III. 

atsibuwo didelė paroda ant nau
dos “Christ Episcopal Church”, 
ant kurios buvo ir szteto guber
natorius Altgeld, su savo motere. 
Suairinkus daugel žmonių, kele
tas virszutinių sėdynių sugriu
vo ir žmonės nuo wirszaus nu
krito žemyn ant žemiaus sėdin- 
czių. Apie 200 žmonių likosi ap
kultų, o isz tų daugelis pavo- 
jingai, o terp tų: prokuratorius 
Ligh Braiverd, buvęs generalisz- 
kas adjutantas Orendorf, pacz- 
meisteris Reddeck Ridgley. Isz 
apsikulusių daugelis turės pasi- 
mirti, nors iszsyk nieks ant 
smert ne užsimuszė. Apdaužytus 
tuojaus nugabeno į ligonbuczius.

Audros.
Neiszpasakyto smarkumo wė- 

sula atlankė miestu Creston, la. 
Wietinė mokslainė likosi isz da
lies sugriauta; nukentė teiposgi 
metodistų bažnyczia ir daugel ki
tų triobų. Ulyczios daugelyj svie
tų užbertos triobų griuvėsiais. 
Isz žmonių, ant laimės, nieks ne 
pražuvo.

VVėsula siautė ir apie Wills 
Point, Tex. Stacija Houston & 
Texas Central geležinkelio, Gar- 
rel, likosi suvisu wėsulos iszdras- 
kyta. VVills Point ir Waco teipos
gi daug nukentė. Mena, kad tū
lose wietose ir žmonių pražuvo.

Apie Marriettą, Oh. praplyszi- 
mas debesų daug blėdies pa
darė. Triobos likosi vandens nu- 
nesztos, neiszpasakytai daug gy
vulių prigėrė, o žmonėms su 
vargu pasisekė iszsigelbėti. Ap
linkinėse upėse ir upeliuosi j ber- 
tainį walandos wanduo pakilo 
į 20 pėdų augsztyn, Wisos aplin
kinės klonys užlietos. Blėdį skai
to szimtais tukstanczių doliarų.

Baisi nelaime kastynese.
Isz Wilkes Barre, Pa. raszo: 

Pereitos nedėlios dieną, apie 3 
valandą, kada apid 100 darbinįkų 
dirbo Red Ach szaehtoje, Pittsto- 
no anglekasyklose, užgriuvo vir- 
szutinės olos ir užbėrė visus 
dirbanezius darbinįkus
ir be abejonės visus užmuszė. 
Dar dvi nedėli priesz szitą baisų 
atsitikimą, kastynių inspektoriai 
davė žinią direktoriui Lov, kad 
virszutinės olos plyszta ir gal už
griūti, p. Lov iszsiuntė darbinį
kus tas olas paramstyti. Ramsz- 
cziai vienok nedaug gelbėjo. In
spektorius widurių kastynes,Lan- 
gan liepėsubatos wakarą nusileisti 
darbinįkams į olas ir ramstyti 
griuvanezias olas; dirbo jie czia 
iki 11 valandai; bet anglys ir 
akmens nuo virszaus pradėjo 
griūti teip, kad žmonės turėjo 
pasitraukti. Pasiliovus griovi
mui, darbinįkai vėl griebėsi prie 
darbo; dirbo iki 3 walandai, bet 
tąsyk lubos olų, su neiszpasakytu 
bildėjimu nugriuvo ir visus dar
binįkus užbėrė, užbėrė ir wiaus 
įėjimus teip, kad nieks iszeiti 
negalėjo, nors ir puolanti 
akmens ir anglys nebutu iszsyk jų 
užmuszė. Trys darbinįkai iszsi 
gelbėjo netikėtai, nes griūvant 
kastynėms buvo jie prie pats isz- 
ėjimo laukan. VViens isz jų, She- 
ridan, likosi iszsiųstas atneszti 
vandens. Griūvant kastynėms li
kosi jis numestas 25 pėdas į sza- 
lį. Du kiti, Richard ir Gili, ėjo 
atneszti malkų—tie teiposgi isz- 
sigelbėjo. Iszsigelbėjusiejie spėja, 
kad nelaimė turėję atsitikti per 
tai, kad kastynėse turėjo explio- 
duoti gazai. Sudrebėjiiuai žemės 
ir griausmas buvo teip smarkus, 
kad griausmą girdėjo į keletą 
mylių aplinkui. Pitttstone sudrebė
jo visos triobos; namuose gi ar- 
cziaus kastynių mieganti isz lo
vų iszpuolė. Apie 8000 žmonių 
susirinko priesz olas vedanezias į 
vidurį užgriuvusių kastynių; 
terp susirinkusių daugiausiai mo
terų ir vaikų. Darbinįkai isz 
lauko stengiasi užgriuvusius at
rasti. Dirbo czia daugel lenkų, 
vengrų, netruko ir lietuvių. 
Pravardžių visų užgriuvusių 
dar ne žinome. Po užgriuvimui 
įsiveržė vanduo į užgriuvusias 
kastynes. Tokiame padėjime gal 
mėnesiai trauktiesi, pakol užgriu
vusius užmusztų kunus galės 
iszimti. Ikisziol tiek žinia, kad 
szitie lietuviai nustojo czia gy
vasties: Zavackas, Žmuidinas, 
Slavinskas, Mazurkevyczius, 
Juskauckas, Kudianis, J. Talac- 
ka, A. Talacka ir Bukauckas. 
Gal yra viduryj ir daugiaus, bet 
dabar dar nežinia.

Sakiniono gudas.
Isz Omaha Nebr. Forte Niob- 

rara, kareivis VVeaver, pagriebęs 
karabiną, szovė tiesiog į kompa
nijos seržantą Levingstoną ir pa
taikė: puolė jis po szovimui ant 
žemės. Weaver potam dar szovė 
kelis kartus ir nors nepataikė, 
bet privertė kareivius pasitrauk
ti. Porucznikas Clark, kurisai bu
vo tąkart kazarmėse, liepė karei
viui Strine szauti į Weaverą. 
Strine to įsakymo paklausė, szo
vė ir mirtinai sužeidė VVeaverą, 
kurisai paskui į porą valandų ir 
pasimirė. Užmusztasis kareivis 
mat turėjo piktumą ant paszauto 
szeržanto.

Expliozįja gazinio katilo.
Isz Houston, Tex, raszo: pane- 

dėlio dieną atsitiko, triobose 
“Age” expliozija garinio katilo. 
Maszinista Lyons, telegrafistą 
Emory ir Stenografė Mattie 
Loeb likosi užmuszti. Užži urėto- 
jas Southern Pacific geležinkelio, 
Vacz Wech, likosi mirtinai sužeis
tas.

Lynczuotas.
Apsiginklavę lynczaunįkai įsi

veržė į kalinį La Flata. Md. 
isz czia iszsi wedė kalinį, 
Juozą Cochingą, ir netoli nuo ka
linio jį pakorė ant medžioszakos. 
Cbching buvo apskųstas, kad ke
letą mėnesių atgal užmuszė jis sa
vo moterį ir jos seserį.

Isz Maskoliszkų laikrasz- 
czių.

Maskoliszkas laikrasztis “Graž- 
danin”, primindamas apie masko 
lių kulturiszką, doriszką ir dva- 
siszką pasikėlimą, tokį klausymą 
stato: '

“Ar isztikro musų dvasiszka 
galybė pakilo? Kur to pasikėli
mo ženklai? Bet jeigu jau dau
gelio reikalauti ne galima, tai 
kur yra nors vienas? Bet ir to 
vieno atrasti ne galima, ners 
tėmyju per 40 metų. Asz su per- 
sigandimu patėmyjau , kad musų 
augsztesnėse luomose isznyko 
žmones; kur tik pažiūrėsi, visur 
paprasti eiliniai kareiviai, žmo
nės be savo norų, o jeigu kas at
siskyrė ir pasirodė kitokiu, tąsyk 
visi tie paprastiejie užpuola ant 
jo kaipszunias; stengia&i isz visų 
pajiegų praszalinti jį isz szios 
pasaulės. Į kokią dalį gyvenimo 
nepažiūrėsi: į valdinįkų eiles, 
į literatų, į laikraszczių raszė- 
jus, į mokintojus, profesorius, 
dvasiszkus, kareivius, bajorus 
— niekur žmonių nėra”.

Mes tą seniai matome. Gerai 
kad ir tūli maskoliai tą jau pa
matė.

• •
“Petėrburgskija Wiedomosti”, 

sulygindamas Maskoliją su ki
toms vieszpatystėms, terp kit
ko, szitokią skyrtybę atranda.

“VViena tik Maskolija ne žino, 
kaa tai yra siųsti kas met tuk
siu n ežius savo sūnų į svetimus 
krasztus, dėlto, kad jiems namie- 
je duonos ne užtenka. Pas mus 
kiekvienam rasis vieta ir darbas 
ant szimtų metų”.

Pripažįstame, kad teip galėtu 
būti, bet isztikro ne teip yra. 
Laikrasztis klysta sakydamas, 
kad Maskolija ne veja tukstan
czių savo sūnų į svetimus 
krasztus. Ne tukstaneziais, bet 
deszimcziais tukstanczių skaito
si iszeiviai isz Maskolijos į sve
timus krasztus. Nesieksime per 
toli, užteks keletos paskutinių 
metų, skaitlius maskoliszkų ir 
lenkiszkų iszeivių 1892 m. pa
siekė 122000 žmonių; 1893 m. 
buvo jų 117 tuks. Tik į Suvie
nytas Wieszpatystes Sziaurinės 
Amerikos atėjo ateivių isz Mas
kolijos: 1894—41219; 1895— 
36697 žmonių. Szį metą skait
lius ateivių kur kas didesnis: 
pasididino vien skaitlius ateivių 
italijonų ir maskoliszkų; kitų gi 
visų tautų sumažėjo. Pagal 
skaitlių ateivių dviejuose pa
skutiniuose metuose jau Masko
lija pirmutinę užima vietą, ne 
iszskniant ir VVokietijos. Tur būt 
ne isz gero tokia daugybė žmonių 
apleidžia savo tėvų žemę?

« • •
Tas pats laikrasztis talpina se

kantį straipsnį.
“Kaipo atsakymą ant musų 

straipsnio: “Povile, Povile, ko
dėl mane persekioji” (tas buvo 
,,Lietuvoje” patalpintas), mes ga
vome sekantį rasztą, kuris pats 
už save kalba:

20 d. Lapkriczio už pereitų 
metų, Slucko ispravnįkas parei
kalavo musų atlikti prisiegą; 
mes gi, jausdami szventumą 
prisiegos, norėjome prislėgti 
ne priesz popą, bet priesz ka- 
talikiszką kunįgą, nes mes gi
mėme katalikais ir likomės ap- 
kriksztyti pagal katahkiszką ti
kėjimą, bet ant musų nelaimės, 
nė ispravnikas, nė sąnarys va!- 
szczionių užžiuros urėdo ne suti
ko aut musų reikalavymo ir- 
musų norą palaikė už pasipne- 
szinimą, padarė .protokolą buk 
mes szalinamėsi nuo prisiegos, 
Mes, apsaugok Dieve, nesisza- 
liname nuo prisiegos, bet tiktai 
norime prislėgti priesz kalali- 
kiszką kunįgą, pagal reikalą ka- 
talikiszko tikėjimo, kuriame mu
sų boeziai, praboeziai ir mes gi
mėme, idąnt prisiegą butu szven- 
ta; tą mes ir dabar pasirengę ė- 
same atlikti, pasilikdami iszti- 
kimais, kaip pirma, ir dabar ne- 
sijaueziame kaltais, bet tik nori
me, kad musų saužinė liktųsi 
czysta. Teka aszaros nelaimingų 
ukinįkų: apie 4000 žmonių ken 
czia be bažnyežios nuo 1864 m. 
ir iki sziol vaikai musų ne ap- 
kriksztyti, spaviednės niekada 
ne buvo ir net vaikai musų ei
na į kariauną ne kriksztyti. 
Baudžia mus visokiomis baus
mėmis, laiko už staeziatikius, o 
isztikro mes katalikai ir tokiu 
budu Medviedicų valszcziaus 
kanceliarija mums neiszduoda 
paspartų; mes jau ne karta isz

t Gegužio mėnesyj isz Euro
pos atkako į Baltimorę isz viso 
2469 ateiviai (keliaiviai 3 kla- 
sos), isz kurių daugiausiai bu
vo atėjusių isz Maskolijos, t. y. 
lenkų ir lietuvių buvo 918; isz 
VVokietijos buvo 820 žmonių; 
isz Austrijos 333; likusi gi dalis 
isz kitų Europos krasztų. Tur
būt musų kraszto padėjimas bjau
riausias, jeigu daugiausiai žmonių 
į svetimus krasztus iszvaro,

t Netoli Cornvall, Ont. (Kana
doj) nupuolė nuo pylimo bėgan
tis geležiukelio pasažierinis trū
kis. 60 koleivių likosi sunkiai ap
kulti.

| Bostone, Mas. įlūžo tiltas 
prie laivų prieplaukos terp City 
Point ir Gevenors Island. 30 
žmonių įpuolė į vandenį; 4 gi 
vaikai prigėrė.

Isz darbo lauko.
• Isz Duluth, Min., raszo, kad 

ant laukų prigulinezių p, Fleye- 
rui, 12 mylių nuo Duluth, likosi 
surastas auksas. Rengiasi czia į- 
taisyti kastynes.

Wisos stiklo dirbtuvės 
Pietinės Nev Jersej szteto dalies 
paliauja dirbusios per vasarinius 
mėnesius. Apie 5000 darbinįkų 
ne tenka darbo.

Isz Calumet, Mich. raszo, 
kad szį mėnesį prasidėjo darbai 
kastynėse No.31, kuriose pereitą 
rudenį, užsidegus kastynėms, su
degė 30 darbinįkų. Tose kasty
nėse gavo dabar darbą 50 dar 
binįkų.

5 Scranton, Pa. Pabaigoje 
Sėjos mėnesio visose anglekasy
klose pradėjo gerai dirbti ir kal
ba, kad teip gerai dirbs per 4 
mėnesius. Wiena geležies dibtu- 
vė tenai sustojo ir apie 800 žmo
nių liko be darbo.

•J Siuvėjai Nev Yorke rengia 
vėl sztraiką. Darbinįkai sako, 
kad kontraktoriai numažino už- 
mokesnį už darbą ant 45 nuoszini
ežiu ir pri verezia darbinįkusdirb- 
ti ilgiaus negu pirma. Prie 
sztraiko žada prisidėti 15000 
darbinįkų.

Isz Midi lėto v n, Conn. Dar
bai czia labai susilpnėjo; darbi
nįkų susirinko daugel isz kitų 
krasztų, nors ir nuo seniai 
esanezių yra per daug. Stato vieną 
naują dirbtuvę, kurioje galės gau
ti darbą pora deszimczių žmonių, 
bet dirbtuvė ta bus pabaigta tik 
apie Kalėdas. Iki tam laikui czia 
darbo nėra, t

Tūli vokiszki • dvarponiai 
Prūsų provincijoj Szlezijoj, ant 
lauko darbų parsigabendino dar
binįkus chmieczius, kurie pasi- 
ganėdindami mažesniu užmo- 
kesniu, paveržė darbą lenkisz- 
kiems darbinįkams, kuriuos dva
rai vasara isz Lenkijos parsi
traukdavo. Yra tai dar pirmas 
atsitikimas: iki sziol nė viena 
Europos vieszpatystė negaben- 
dinosi azijatiszkų darbinįkų.

•' Pereitą nedėlią susztraika- 
vo darbinįkai dirbanti dirbtuvė
se Dry Dock Co. ant Ganson ui. 
Buffaloj, N. Y. Apie 200 darbi
nįkų paliovė dirbę. Nesutikimai 
kilo isz to, kad kompanija siunezia 
darbinįkus pataisyti laivus į 
portą ir užmoka jiems nuo darbo 
teip, kaip ir paezioj dirbtuvėj; 
laiko ant kelionės ne parokuoja. 
Užžiurėtojas kompanijos sako, 
kad jau pirma darbinįkai pareika
lavo pakėlymo užmkesnio nuo 3 
dol. ant 4.50 dol. už sztuką. Pa
kėlus tą užmokesnį kaip reikalavo, 
darbinįkai pradėjo reikalauti 6 
dol. už sztukąl Sztraikas prasi
dėjo nuo to, kad kompanija pra- 
szalino darbinįką Sullivaną užta
tai, kad jis nesutiko eit į portą prie 
taisymo laivo už paprastą už
mokėsi) į.

tos prieiastės skundėmės, bet iki 
sziol negavome nė jokio atsaky
mo”.

Toki mat atsitikimai patenka 
į maskoliszką laikrasztį, bet yra 
kuf kas daugiaus ir bjauresnių at
sitikimų, apie kuriuos nieks, a- 
part kenezianezių, nežino. To
kių žinių su teisingais nuskriau
stų žmonių skundais seiliaus ma- 
skoliszki laikrąszcziai, ne iszi- 
mant ir “Peterburgskų \Viedo 
mostių”, visai netalpino. Taigi 
ir didžiausia valdinįkų neteisybė 
nepagarsėdavo: žinodavo tik tie, 
kuriems kęsti reikėjo. Daili mat 
Maskolijoj teip iszgiriama tikėji- 
miszka liusybė!

Paskutinis isz gimines.
Mylėkie artimą! pamokykie 

ne mokantį! sako krikszczionisz- 
kas mokslas, betkrikszazioniszkos 
apszviestos tautos, užėmę kur po 
sa vogloba laukinių krasztą,niekur 
nesielgia pagal krikszczioniszką 
mokslą,bet visai žvėriszkai: pa
veržiu ten bu v i am s lauki
niams žemę, įstumta į badą; 
vieton gi mokyti ir apdovanoti 
szwtesa, vieton nemokanezius 
pamokyti, juos pakelti, kaip tai 
liepia krikszczioniszkas moks
las, stengiasi isz visų savo pajie
gų, visokiais bjauriais budais 
juos nuo szios pasaulės isznaiky- 
ti. Teip elgiasi su laukiniais ne 
viena, bet visos krikszczipniszkos 
galybės ir tautos, tik vienos sa
vo darbų ne slepia, kitos gi, 
norinezios savo garbę pakelti, 
užslepia piktus darbus. Nege- 
riaus elgiasi ir Amerikoj su in
di joniecziais; wisų viens mieris: 
isznaikinti cziabuvius, idant jo 
turtus pasisavinti. Kur tik lau
kiniai susitinka su apszviestais 
— nyksta jie visur, nupuola do- 
riszkai, bet nepasikelia, nes isz
tikro apie jų pakėlimą nieks ne
sirūpina; jeigu rūpinasi, tai apie 
isznaikinimą.

Dabar Australijoj, kaip raszo 
isz Adelaidos, isznyko viena lau
kinių giminė: pražuvo paskuti
nis isz tos tautiszkos kilmės, bal
tųjų pramihtas Guichon Bay Jack. 
Jis buvo visoj Pietinėj dalyj 
kolonijos gerai pažįstamas. Priesz 
4 sanvaites su savo szunim a- 
tėjojisį kareivių staciją praszyti 
valgio ant gyvenimo reikalų, 
isz czia su savo vienaitinių drau
gu, szunim, pasitraukė vėl į nie
kelio neapgyventus plotus. Ne- 
užilgio szua sugrįžo ant staci
jos viens; du policistai sekė 
paskui ir jau isz tolo patėmyjo 
vietą amžino miego paskutinio 
isz pražuvos tautos, nes aplink 
jį lakiojo daugybė mėsėdžių 
paukszczių. Guichon Bay Jack 
gulėjo aut žemės, szale jo buvo 
užprovytas karabinas; numirė 
matomai netikėtai. Sujuom isz- 
mirė viena austraiieczių žymes
nė tautiszka giminė; jis buvo 
70 metų amžiaus ir 1836 m. ma
tė pulkauniką Light, kuris į jo 
krasztą isz baltųjų pirmiausiai 
atkako . ir girdėjo, kaip vietoj, 
kur sziądien yra miestas Adelai- 
da, tapo apgarsinta proklama
cija, pagal kurią tą krasztą užė
mė anglijonys.

Tasai atsitikimas rodo, kaip 
atsiradus kur baltiemsiems greit 
nyksta tautos laukinių giminių. 
Ant salos Tasmanijoj nėra jau 
visai laukinių, jie, teip sakant, 
likosi kaip žvėrys baltųjų isz- 
medžioti — paskutinis isz jų, Tru- 
ra-Nini, pasimirė 1876 m., nors, 
kaip pats anglijonys sako, jie 
butu galėję priimti europeiszką 
kultūrą. Kolionijoj Viktoria, kur 
jie priėmė krikszczionybę. skait
lius cziabuvių laukinių pasiekia 
dar 700 žmonių: kolonijoj Pie
tinės Australijos skaitlius jų 
smarkiai ir nuolatai mažinasi. 
Priesz 60 metų ta giminė, prie 
kurios prigulėjo dabar pasimiręs 
paskutinis sąnarys skatė dar 6000 
žmonių. Dabar ant viso Austra
lijos ploto skaito tenbu vių 55000, 
isz ko beveik pusė puola ant 
mažai dar apimtos europeiszką < 
kultūra koliouijos Queensland. 
Po keletos deszimtmeczių isznyks * 
jie nuo musų pasaulės. Tas ir 
nežingeidus nes baltiejie ant jų 
kaip ant žvėrių medžioja, pla
tina tyczia lygas, . atimdami 
jų apgyventus laukus, įstumia 
į badą, į vargą; nealsakanczios 
iszlygos gyvenimo padaro mo
teris nevaisingomis, vyrus silp
nai. Taigi artinasi laikas, ka
da jie isznyks. Kas gi tame kal
tas? Atsakimas trumpas: krik- 
szczioniszkos apszviestos tautos!
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ŽEMĘ ir KITUS SWIETUS, 
JŲ BUWĮ ir PABAIGA.

Pagal Heilperną.

bruksznio toj wietoj, kur duoda jį sodas. Jeigu I 
liepsnoje dega keletas gazų, tai kiekvienas isz jų' Isz wisur.
duoda atskirus bruksznius ir pagal jų parvas ir 
wietas galime juos pažinti be apsirikimo. Jeigu 
uždegtumėte žiupsnį druskos ant spiritinės tam
pos, pamatysite, kad liepsna pagelsta, jeigu gi

tijonų, prigėrė.

(Tąsa.) __
(’HEMISZKI ELEMENTAI ARBA SZAKNYS. ’ 

Matemė jau, kad kreidą galima padalinti į du 
kimu: kalkes ir anglerugsztį; kiekvieną isz tų 
(lai galima padalinti į kitus du, teip, paveikslan, 
anglerugsztį: į anglis ir į oxygeną, bet anglių iki 
.ziol padalinti ne galėjo. Kaslinkgi oxygeno. ta 
pagerinus padalinimo prietaisas, pereitą metą. 
Kriokavus universiteto chemijos profesorius, ()1- 
.zevski, padalino dar į du, taigi atskyrė isz’oxy- 
geno dai n ieną gazą, kurį praminė argonu; oxy- 
gene to naujo gazo yra labai mažas nuoszimtis, 
bet visgi yra. Teip jau vandenį galime 
padalinti, bet ant galo prisiartiname jau prie 
tokių, kmie tolinus nosidalina. Tokius kunus. 
kurių negania padalinti į jų sudėtines, nes jie 
nesudėti, vadina chemiszkais elementais, taigi 
anglys, hydrogenas ir t.t. yra tai ehemiszki ele
mentai. Leng\yai galima suprasti, kad nors ant 
svieto yra neišzpasnkytai daug • visokių daiktų, 
bet elementų, isz kurių jie susideda, yra daug 
mažiaus, nes isz daugelio kūnų, kaip matėme, gan 
name tas paeziąs szaknis arba elementus, paveik
čiau, oxygena randame lygiai vandenyj, kaip 
ir kreidoje arba ir paprastose smalkėse, musų o- 
re ir daugelyj kitokių kūnų. Jeigu turėtume tik 
3 elementus, paveikslan, anglis, hydrogeną ir 
oxygeną, galėtume isz jų padaryti daugybę kūnų 
jungdami juos po du arba visus tris, imdami sy
kį vieno tai kito daugiaus arba mažiaus. Teip 
paveikslan, jungdami tik anglis su oxygenu gau
tume anglerugsztį, jungdami su hydrogenu gau
tume vandenį; jungdami anglis su hydrogenu 
gautume benzolą arba ką kitą, žiūrint ant to, daugiaus 
ar mažiaus paimtume vieno elemento; jeigu su
jungtume visus tris elementus, t. y. anglis su hy
drogenu ir oxygenu, gautume labai daug visokių 
daiktų arba kūnų, kaip antai: ‘spiritą, uksusine 
rugszti, krakmolą, cukrų, gliceriną ir t. t. pagal 
tą, kiek kokio elemento paimtume. Tokiu budu 
isz keletas elementų galima padirbti daugybę 
nisokių kūnų Wisų kūnų nesiduodanezių pada
linti, taigi cįemiszkų elementų, yra nekiek dau
giaus už 70. Elementais yra visi tyri metalini 
(ne jų rudos), kaip antai: tyra geležis, eidabras, 
gyvasis eidabras, auksas, platina, varis, szvinas, 
cinkas, einas irt. t.; visų metai i ų yra apie 50; 
prie jų priguli ir niekur prie iszdirbimų ne var
tojami, kaip antai sodas, esantis paprastoje, musų 
vartojamoje druskoje, arba magnezas (ne mag
netas), kurį Hptieliose pardavinėja paveiksle drato, 
deganezio labai szviesiai, balta szviesa ir t.t. 
Apart metalių, elementais yra teųiogi toki kūnai, 
kaip autai: hydrogenas, chloras, apie kuriuos jau 
kalbėjome; toliaus: anglys, siera, fasforas, ir kiti. 
Isz tų 70 elementų sudėti yra visi daiktai, koki 
tik yra visoj pašvietė j, ne vien ant žemės, bet 
ir ant kitų dangiszkų svietų. Kiekviename, 
be jokio iszskyrimo kūne, kiekviename akmeny
je, kiekviename augmenyje, sutvėrime, žmogaus 
kūne, kiekviename musų rankų iszdirbime atra
sime nors vieną arba daugiaus augszcziaus pa
minėtų 70 chemiszku elementų sujungtų su kitu 
arba sumaiszytų. ir visada galime persitikrinti, 
kad kiek vienas kūnas, jeigu tik pats ne bus e- 
lementu, tai susideda isz tų paežių elementų che- 
miszkai sujungtų arba sumaiszytų. Galima todėl 
sakyti, kad nors pasaulėj yra nesuskaitoma dau
gybė visokių daiktų, tai vienok visa: 
side<la, yra jiasidaręs isz ai 
70 chemiszku elementų arba 
visas svietas, taigi ne tiktai 
liausią i nuo mus ėsanezios žvaigždės, 
nieks ne buvo, ten neprisigriebė 
musų žemės mokslinczius chemikas, 
galėjęs isztirti kas ten yra. Taigi kaip mes 
žinoti apie tą, kas ant tų tolimų 
Apie tą toliaus pasakysime.

II Isz Suakimo, Egipte, raszo: 
Laiw«s Kainannieh, kuris isz 

į liepsną įdėsite truputį salietros, liepsna pasida- • Suakimo plaukė į Suezą, pasken- 
rys vijoletinė; sodą visada galima pažinti, nesjdo. 60 žmonių, daugiausiai egip- 
jis padaro geltoną liepsną, ant to nereikia nė tri- - 
braunio stiklo; teip jau galima pižinti ir kitus 

kaip jeigu turime labai į- 
tai ir be che- 

iirba sudėdinius

kunus. Matote taigi 
kaitytus, arba deganezius kunus. 
miszko paskyrstymo į elementus 
galime isztolo pažinti, isz ko jie susideda; jeigu 

padedame tribriaunį stiklą ir 
duoda spektrą: visą spektrą 
tik pavienius bruksznius, 

ir kokiose vietose tie bruk- 
Yra tai būdas ne klaidus:

priesz jų liepsną 
tėmyjame kokį ji 
isz 7 parvų, ar 
isz kokių parwų 
szniai • pasirodys, 
nore kasžin kiek kartų žiūrėtume, vis tą patį pa
matysime. Matote todėl, kad tuom keliu galima 
pažinti iszsyk ar degantis kūnas, į kurį žiūrime isz
tolo, bus kietu kurni arba skystu ar gazu, nes 
pirmame atsitikime gautume pilną isz 7 parvų 
spektrą, antrame gi tik atskirus bruksznius; to
linus galime pažinti ar degantis kūnas bus vie
nodu t. y. ar bus jis chemiszku elementu arba 
bus sudėtas isz keletas elementų (pagal skaitlių 
bruksznių, kokius pamatytume per tribriaunį 
stiklą), ant galo galima pažinti (pagal parvas ir 
vietas tų bruksznių, kuriose jie pasirodo) kuom 
yra tie elementai, isz kurių degantis kūnas yra 
pasidaręs. Jeigu už deganezio gazinio kūno pa
talpinsime dar labinus įkaitytą kiety kūną arba 
skystą, tai nuo to kietojo arba skysto, su pagel- 
ba szlipuoto tribriaunio stiklo gausime visą isz 7 
parvų spektrą ir ant to spektro pasirodo bruk
szniai nuo liepsnos deganezių gazų priesz tą kietą 
arba skystą kūną, bet brukszniai tie jau ne bus 
szviesus ir aiszkus kaip pirma, kada jie vien de
gė, kada tolinus už jų ne buvo įkaityto kūno; 
vieton purvuotų gal būt visai juodi brukszniai. 
Tėmydaųii į saulės spektrą, kokį gauname per 
leisdami saulės spindulį per tribriaunį szlipuoty 
stiklą, galima kiekvienoje isz jo 7 parvų užtė- 
myti daugybe tamsių bruksznių iszmėtytų tose 
vietose, kuriose elementai kūnų ėsanezių ant že
mės duoda tokius jau bruksznius. Taigi nėra nė jo
kios abejonės, kad ant saulės yra tie pats ele
mentai isz kurių sudėti ir visi kūnai ant žomės ir 
kas žingeidžiausia: nėra ten naujų elementų neži
nomų ant žemės, nes nėra nė vieno tokio bruk
sznio, kokio ne duotu pažįstami mums ant žemės 
elementai. Bet kad saulės spektras yra aiszkus 
isz septinių purvų sudėtas ir apart to dar yra ja
me ir tamsus brukszniai, teip kaip ir spektre ko
kį galime apturėti ant žemės jeigu už deganezio 
gazo patalpinsime dar drueziaus įkaitytą kokį nors 
kietą arba skystą kūną, taigi ant saulės artesnes nuo 
mus dalys t.y. saulės pawirszius ynu mažiaus įkaitęs 
neng talesnėsės dalys t. y. vidurys arba saulės 
branduolys, arba kitaip sakant, tasai rodo, kad sau
lė ant savo pavirsziaus truputį atszalo.

KO DAR MUS MOKINA SPEKTRO PASKIRSTYMAS?
Teip kaip saulės szviesa, teip lygiai ir szvie- 

sos spindulys ateinantis nuo žvaigždžių ėsanezių 
nuo mus ant milijonų milijonų mylių gal būt isz 
tirtas teip jau su pagelba tokių tribraiunių s’zli|>no- 
tų stiklų. Su pagelba spektro, kokį szviesa nuo 
tų žvaigždžių, perbėgusi per tokius stiklus, duo
da, pažinti galima isz kokių kimų susideda žvaigž
dės. Negalime, teisybė, žinoti koki ehemiszki su
jungimai yra ant tokiose tolumose ėsanezių svie
tų, ne kaipsusimaiazę kūnai*, negalime žinoti ar 
yra ten, pa veikslai!: vanduo, angleruksztis, 
druska ir t. t., bet galime žinoti, kad yra ten hy
drogenas, oxygenas, sodas, geležis, magnezas ir 
t. t. vienų žodžiu: galime pažinti tik ehemiszkus 
elementus, t. y. sudėtinius visokių kūnų. Isz- 
tikro, nėra abejonės, kad ten yra vien ehemiszki 
elementai, nėra ten chemiszku tų elementų sujungi
mų, nes tokiame karsztyje, koksai ant paveiks
lo yra ant musų saulės, arba ant kitų saulių, t y. 
ant stovinezių žvaigždžių, visi kūnai turi būt pa- 
siskyrstę į ehemiszkus elementus, tokiame karsz
tyje elementai ne gal susiriszti, susijungti. Spek-

|| Terp stacijų Chotilov ir Te- 
respol susidaužė pacztinis trukia 
bėgantis isz Warszavos. 8 pasa- 
žieriniai vagonai likosi sudaužy
ti. Užmusztas vienspasažierius ir 
30 yra sužeistų, isz kurių 5 mirti
nai.

|| VVarszavos pacztas rengiasi 
įtaisyti baicikelius gromatne- 
sziams. Iki sziol gromatneszių 
mieste buwo per mažai, todėl jie 
neįstengdavo iszdalinti į laiką 
atėjusius laiszkus ir laikrasz- 
czius; su baicikeliais galės tą at
likti prideraneziai.

|| Mieste Kevelyje, Estlandijoj, 
visos estiszkos giesminįkų drau
gystės Maskolijoj rengia didelę 
szventę. Ant tos estų giesminį
kų szwontės žada pribūti ir gies
minįkų draugystės i.<% Finlandi- 
jos. Finų giesminįkų draugystės 
turi pervestų ir keletą lietuvisz- 
kų dainų.' Lietuviszkos meliodi- 
jos sunaudotos pagal p. Kudir
kos iszleistas Kankles.

|| Mieste Liege, Belgijoj, neti
kėtai, be jokios matomos priežas 
tės, atsidarė žemė ir teip sakant 
lyg rodosi prarijo du apgyventu 
namų ant wakarinės ulyczios. Gy
ventojai kitų aplinkinių namų 
persigandę iszbėgiojo ir bijosi 
grįžti atgal, Kiek žmonių pražu- 
wo anuose į žemę įgriuvusiuose 
namuose, dar tikrai neisztirta.

|| Isz Metzo, miesto atimto nuo 
prancūzų po karei 1871 m. pra- 
nesza apie didelę nelaimę atsi
tikusiu Mozeles forte tenyksz- 
tės tvirtynės. Užsidegė mat ežia 
krautuvė padirbtų bombų. Bom- 
Ikjs krautuvėj sudėtos explioda- 
wo; expliozija buvo labai smar
ki. 43 žmones likosi užmuszti, 
o apie 100 sunkiai sužeistų, isz 
kurių apie 25 yra sužeisti mirti
nai.

■svietas su
pami uėtų 

medegų. Sakome: 
žemė, bet saulė, to- 

, nors ant jų 
nė joks nuo 
kurisai butų 

; galime 
svietų yra?

|| Chinieczių pasiuntinys Li 
Hung Czang, kurisai, pasibaigus 
apvainikavimo iszkilmėms Mas
kvoj, atsilankė į Berlynu, davė 
ežia sujieszkoti kulką, kurios 
gydytojai negalėjo surasti. Li 
Hung Czang buvo mat ant tary
bų iszsiųstas į Japoniją, kur jį 
viens japonietis paszovė. Su pa
gelba Koentgeno szviesos dabar 
lengvai tą kulką surado. Yra ji 
raumenise kairės vaido pusės.

ISZ KO YRA DANGISZKI SOVIETAI?
Kiekvienas gal nekartą patėmijo, kad jeigu žiū

rėti į szviesa per tribriaunius nuszlipuotus stiklus, 
koki priraiszioti prie žirandolių žibinimui bažny- 
cziose, arba kur kitur, tai matome per juos viso
kių parvų szviesą: raudoną, oranžinę arba tamsiai 
geltoną, geltoną, žalę, szviesiai mėlyną, tamsiai 
mėlyną ir vijoletine, taigi tas paežius parvas, 
kokias matome laumes juostoje ir teip jau viena 
po kitai eina, kaip ir laumės juostoje. Kiekvie
nas daiktas, į kurį tik nepažiūrėtume per tokį 
tribriaunį stiklą, savo krasztuose vis tokių paežių 
parvų apszviestas. Galime padaryti labai žingeidų 
isztvrimą: jeigu dieną- uždarysime langinyczias 
kambario, teip kad jame butu su visu tamsu ir lan- 
Lfinyezioj padarysime mažą spragute, kad per ją 
i kambarį įsigriebtu siauras saulės szviesos spin- 
dnlys, tai laikydami ties ta spraga langinyczios 
didelį tribriaunį n uszli puotą stiklą virszune į szvie- 
'ą, teip kad szviesos spindulys per jį perbėgtu, 
painatvsime ant priesziligos sienos Urba ant lubų 
šviesų bruksznį tų paežių 7 parvų ir teip 
na po kitai bėganezių kaip laumės juostoje. 1 o- 
kia padaryta laumės juosta vadinasi saulės 
s pk t r u. Tokį spektrą gauname teiposgi, jeigu 
žiūrime per tribriauį stiklą į kokį nors kietą ar
ba skystą į kaitytą iki baltai porvai kūną, paveik- 
'lan, į įkatytą platiną. Bet jeigu teip jau per tokį 
"tiklą žiūrime į gazą, tąsyn ne matome paivų 
spektro tik pavienius szviesius bruksznius, pa
keiksią n žiūrint į degantį sodą, apie kurį pir- 
miaus kalbėjome, nematome viso spektro, tik toj 
vietoj, kur kiti kūnai butų davę geltoną juostą 

-'peklro, matome siaurą geltoną bruksznį, labai 
aiszkų. Kiekvienas kitas gazinis kūnas, arba tok- 
' ii, kurisai degdamas pavirsta į gazą, duoda tei- 
po>gi bruksznius kitoj vietoj spektro ir kitokios 
parvos, teip, kad matydami tiktai patį spektrą, 
gajime be jokio apsirikimo pažinti, koksai gazas 
yra ugnyje, kurisai duoda tokį spektrą. Sodas 
duoda visada geltoną aiszkų bruksznį ii visada I 
to} paezioj vietoj, kiti kūnai nickada^jie duosi

t ras parodo be apsirikimo, kad visi ir toliausiai 
nuo mus esanti dangiszki svietai, kaip antai ant 
milijonų milijonų mylių, nuo žemės esanezios 
žvaigždės, susideda isz tų paežių chemiszku su
dėtinių arba elementų, isz kokių susideda visi kū
nai ant musų žemės; nepažįstamų ant žemės su
dėtinių nėra nė ant saulės, nė ant žvaigždžių. 
Taigi visi ir toliausiai nuo žemės esanti dangisz
ki kūnai pasidarę isz vienokios, isz tos paezios 
medegos, kaip ir musų žemė; taigi szitame da
lyke, kaip ir kituose, matonrt*, kad visoj pasau
lėj yra vienodumas. Spektras parodo, kad saulė 
ir žvaigždės pasidariusios isz dėganezios gūžinės 
medegos; didelės musų pasaulės planetos, kaip 
antai: Jupiter, Saturnas, Uranus ne su visu dar 
atauszusios bet jos jau ne gazinės, jau sutirsztė- 
jusios, tai yra pusiau skystos, įkaitusios. Spek
tras mums parodo, kad kometos, nors susideda isz- 
labai lengvos medegos iszsipliekusios paveiksle 
szluotos po labai didelius ruimus, ne isz gazų yra 
pasidarusios, liet isz kietos medegos sutrupintos į 
labai smulkias dulkes, skraidanezias gana viena 
nuo kitos didelėse tolumose. Deganti ir szokinėjanti 
saulės žiburiai (apie kuriuos jau kalbėjome), kaip 
parodo saulės spektras, yra tai degantis hydrogenas, 
tas pats gazas dega ir ant žvaigždžių, jų žiburiuo
se, teip kaip ir ant saulės. Spektras parodė teipo- 
<ri krutėjimą žvaigždžių, nors tą mokslincziai ir 
per iszskaitymus ir iszmatavymą buvo pažinę; 
spektras' parodė, kad stovinezios žvaigždės, nors 
rodosi nekrutaneziomis, kruta vienok ir atlieka 
joms paskirtą kelionę; apie krutėjimą tūlų žvaigž
džių kitokiu budu ir negalime dažinoti, tik per 
tėmyjimą įspektrą. Persitikrino, kad jeigu degan
tis arba įkaitytas kūnas, kurio spektrą tėmyja
me, atsitolina arba artinasi priėmus, tai ir bruk
szniai esanti spektre pasitraukia teiposgi truputį 
isz savo vietos tai į vieną, tai į kitą puse; bruk
szniai stovinezių žvaigždžių spektro pasitraukia 
teiposgi isz savo vietų, o tas rodo, kad žvaigždės 
kruta, kad jos ne stovi ant vieta*.

(Toliaus bus.)

H Argentinoj, Pietinėj Ameri
koj, anglys iszkastos kastynėse 
Mendozos pravincijoj, apart to, 
kad kaip visur, tinka kurinimui, 
palenuose dar palieka platinos 
(platina braugus metalius, teip 
brangus kaip ir auksas). Isz kiek- 
w eno szimto svarų tokių ang
lių, sukurinus jas, pelenuose bū
va po 0,25 svaro platinos. Tar 
pinti ją isz anglių ne užsimo
ka, bet kastynių kompanija ne 
nori, dėl tos platinos, pardavi
nėti už paprastą prekę, bet nie
ko padaryti neįstengia, nes žmo
nes pasinaudoja tąsyk isz atga
bentų isz svetur, pigesnių ang
lių.

H Geležinkelio trūkis bėgo nuo 
stacijos, Kardail į Charkovą, pie
tinėj Maskolijoj. Pasitraukus 
jam keletą vidrstų nuo stacijos, 
važiuojanti iszgirdd szvilpynę, 
todėl pakilę isz vietų prisiartino 
kas prie lango, kiti gi jszėjo isz 
vagonų pažiūrėti, kas atsitiko; 
neužilgio paskui trūkis sustojo 
ir iszsigandę pasažieriai pamatė, 
kaip maszinistas stūmė nuo sze- 
nių miegantį kelio sargą, kurisai 
mat, negalėdamas sulaukti trū
kio, prigulė pasilsėti ir užmigo 
ta kad į laiką galėtų pabusti, pa
dėjo galvą ant relių. Prikeltas 
maszinisto, griebė už triubos ir 
davė signalą, kad relės liuosos. 
Czia laimė sargo, kad jį isztolo 
maszinista patėmyjo ir paspėjo 
sustabdyti trūkį, kitaip būt 
ratai galvą sumalę.

Prowa žmogžudžių ir ple- 
szikų.

Olgopoliuje, Podoliaus gub. 
traukiasi dabar prova plėszikų 
bandos. 42 du plėszikai likosi 
suimti. Žymiausiu isz jų yra caro 
tarnas, buvęs uriadnįkas Kalin- 
czak, teip sakant, virszinįkas vi 
sos tos rujos. Tiktai turint pa- 
gelbą uriadnįko, banda tojė teip 
placziai sįausti galėjo; plotai, 
kuriuose ji valdė — buvo: beveik 
visas Olgopoliaus pavietas ir 
parubežiniai Besarabijos ir Cher- 
soniaus gub. Į ją prigulėjo isz 
viso apie 100 plėszikų, isz ku
rių didesnė pusė įstengė pabėg
ti. Jie buvo pasidalinę į 3 pul
kus. Apsistojimo vietas turėda
vo mažesniuose miesteliuose— 
czia gyventojai buvo teip plė
szikų įbaugyti, kad bijojosi ant 
ulyczios pasirodyti. Gyventojai 
bandė ir kreiptieji prie uriadnįko 
reikalaudami apgynimo nuo va
gilių, bet tas, būdamas isz vien 
su jais, besiskundžianezius isz 
vaikė. Gyventojai, norėdami 
nuo užpuolimo vagių apsisaugo
ti, mokėjo jiems metinius mo- 
keszczius teip, kaip ir į viesz- 
patystės iždą. Jeigu kas ne mo
kėjo ant jo uždėto mokeszczio, 
tam ardė sienas triobų, laužė už
raktus, kaip kada paleisdavo ir 
,,raudoną gaidį” (uždegdavo). 
VViens girios sargas pasistengė 
atimti nuo vagilių pavogtą ark
lį ir karve — bet užtatai turėjo 
atsitraukti nuo vietos; kitam gi, 
kurs iszdryso pasiskųsti policijai, 
uždegė namus. Iszgaudžius dalį 
tų plėszikų bandos, vagystos 
visai pasiliovė.

Nepal ir Tibetas.
Politiszkose žiniose mes pra- 

neszame apie užgimusią dabar 
karę terp Nepaliaus ir Tibeto; 
paduodame ir priežastis dabarti
nės karės. Nepal yra tai nedide
lė vieszpatyatė Himalajų kalnuo
se; skaitlius gyventojų neper- 
szoka skaitliaus lietuvių tautos. 
Nepal, kaip ir Tibetas, priguli 
prie mažiausiai mums pažįstamų 
vieszpatyszczių. Nepaliecziai yra 
tai pabėgėliai isz Indijų, kurie 
užpuolus tą krasztą mahometo- 
nėms, nenorėdami pasiduoti val
džiai svetimtikių atėjūnų, persi
kėlėj kalnus ir ten uždėjo nepri- 
gulmiugąsavistove vieszpatyste, 
Nepaliu. Jie, kaip ir visi mylinti 
liuosybe, yra vieni isz narsiausių 
tautiszkų gaivalų Indijose. An- 
glijonys valdanti Indijas neva 
iszplatino savo įtekmę ir ant Ne
paliaus, bet visa ta įtekmė re
miasi vien ant to, kad nepalie
cziai įleido į savo krasztą 
angliszką rezidentą. Anglija 
turi nors tuom pasiganėdin- 
ti, nes iszplatinti savo įtekmę, 
pastatyti ją ant tvirtesnių pama
tų netur atsakanezių pajiegų, 
taigi pasiganėdina vien tuom, 
ką jai suteikia pats nepaliecziai; 
angliszka iszmintis randa, kad 
jai kur kas naudingiaus turėti 
Nepaliuje nors szeszėlį įtekmės, 
neng besistengiant ją iszplatinti, 
turėti narsius nepalieczius savo 
prieszinįkais. Nepaliecziai atsi
žymi ne vien savo narsumu kai
po kareiviai, jie darbsztus ir ap- 
szvietime kur kas augszcziaus 
stovi už savo prieszus, tibetie- 
czius. Žemdarbystė Nepaliuje 
gana augsztai pakilusi; gyven
tojai geri amatinįkai: ginklai 
iszdirbti Nepaliaus dirbtuvėse 
platinasi po visus aplinkinius 
krasztus; nuo jų perka juos ir 
tibetiecziai; žymus yra jų uksi
niai iszdirbimai, kurie platinasi 
ir po angliszkas Indijų valdybas. 
Nieks ne abejoja, kad dabartinėj 
karėje su Tibetu, pergalė bus 
Nepaliaus pusėj, nes krasztas ta
sai kur kas augszcziaus pasikėlęs 
ir kulturiszkai ir militariszkai už 
savo prieszinįkus, kurie saugo
dami sawo krasztą nuo sveti
mos įtekmės, užsidarė visai ir 
nuo svetimo apszvietimo.

Tibetas užima kur kas dides- 

j nius už Nepaliu plotus, į sziau- 
I rius nuo to kraszto, yra jis aug- 
szcziausiai iszkilęs visoj pa
saulėj: tūlos jo lygumos iszkilu- 
sios 12—14000 pėdų augszcziaus 
jūrių pavirsziaus. Apart ganyk
lų, nieks ant tokių augsztumų 
ne auga. Trūksta czia girių, trūks
ta malkų, todėl ir iszdirbystės 
pasikelti ne gal.% Wisas skaitlius 
gyventojų pasiekia 10000000 
žmonių, isz kurių beveik treczia 
dalis; yra tai kunįgai, apsėdę be
galinį skaitlių budistiszkų kliosz 
torių. Taigi du treczdaliai gy
ventojų dirba vien ant užlaiky
mo ta begalinio skaitliaus sawo 
kunįgų. Gyventojai nuskurę ir 
tamsus, nes trūksta jiems spėkų 
ant apsiszvietimo, ant galo ap
sigyvenę kliosztoriuosezokonįkai, 
vienaitinė apszviesta luomą, ne
norėdama žudyti savo įtekmę, ue 
apdalina szviesa jdirbanezių luo
mų. Krasztas yra valdomas ku
nįgų; vyriausias kraszto valdo
nas, vadinamas Dalai-Lama, yra 
augszcziausiu kunįgu visų budis
tų lamaistų: žmonės tiki, kad 
jame yra įsikunyjusiBuddos dva
sia. Pasimirus vienam, kunįgai 
iszrenka isz savo tarpo kitą, 
prie to neprileidžia žmonių, ku
riems tik apgarsina, kas likosi į- 
pediniu pasimirusio, į ka Buddos 
dvasia pėrejo ir ką jie garbinti 
privalo. Isz gyventojų paproezių 
reikia paminėti, kad czia yra 
daugvyrystė, arba kaip tą vadi
na poliandrija t. y. viena 
motetiszkė turi už vyrą keletą 
vyriszkių. Apsiveda vienas vy
riausias brolis, bet jo moteris y- 
ra tą syk motere ir visų jaunes
nių brolių.

Tibetas neva priguli Chinie- 
cziams, bet ir czia, apart chinisz- 
ko rezidento prie Dalai Lamos, 
mieste Lhassa, ir 4000 kariaunos, 
nieko daugiaus parodanezio 
chinieczių valdžią nėra. Pietinė 
kraszto dalis yra po įtekme 
Nepaliaus: nepalieczių rankose 
yra prekyba ir iszdirbystė.

Chinieczių valdžios turi gana 
darbo savo locnuose namuose, 
todėl nepaliecziai nesibaugina 
visai to, kad Tibetą jos laiko už 
savo valdybą, nes trūksta jiems 
pajiegų pagelbėti Dalai-Lamos 
valdybas. Tibetas, ypacz gi josos- 
tapile, visai uždarytas dėl sve
timtikių. Nuo 50 metų nė vienas 
europietis czia įsigriebti negalėjo; 
keliaujant 1883 m. po vakarinį 
Tibetą maskoliszkam keliaiviui 
pulkaunįkui Przevalskiui su 120 
kazokų, kad kareiviszkos Dalai 
Lamos pajiegos negalėjo apstab- 
dyti jo artinimosi prie kraszto 
sostapilės, tibetiecziai užvertė 
uolomos tarpkalnes, per kurias 
galima buvo į miestą įsigriebti 
ir tokiu budu ateiti jam į Lhas
sa ne daleido.

Isz Eljzabethport, N. J.
Nedelioj, 21 Sėjos buvo pa- 

szventinimas varpo lietuviszkos 
Sz. Petro parapijos Elizabeth- 
port, N. J., ant ko susirinko 
azimtai žmonių ir visos aplinki
nės lietuviszkos draugystės. 
Szventino jį Nevarko vyskupas, 
Wiggcr, assistavo jam sekanti 
kunigai: kun. Kaulakis isz Phi- 
ladelphijos, Pa., kn. Matulaitis 
isz Shenandoah, Pa.; kn. Chle- 
bovski isz Passaic, N. J.; vys
kupo kancleris kn. Thomas A. 
Wallace ir vietinis prab, kn. 
Žindžius. Apie ceremoniją pa- 
szventinimo minėto varpo pla
cziai apraszo angliszkas laikrasz- 
tis “The Nev Jersey Herald”.

Pirmas lietuwiszkas pik- 
nykas.

Elizabethport, N. J. 11 Liepos, 
tai yra subatoj, tenyksztė lietu- 
viszka parapija turės savo pir
mutinį lietuviszką piknyką ant 
naudos savo lietuviszkos baž- 
nyczios. Piknykas bus Union Gro- 
ve, ant Elizabeth avė. Alley, ne
toli 7 tos ui. Prasidės 12 vai. 
vidurdienio ir trauksis iki 12 
nakties. Prekė tikieto tik 25 c. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites ir 
visas aplinkines lietuviszkas 
draugystes szirdingai užpraszo 
atsilankyti. Su guodone

Parap. Komitetas.
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Wietines Žinios,
— Chicagoj daugel saliunįkų 

yra apskųstų į sūdą už pardavi
nėjimą gėrymų nemecziams ir 
jjirtuokliams. Skundžia juos “CU 
tizen League.”

— Namuose pn. 6055 ant VVa- 
shiuffton ave.^ gyveno su savo 
paezia szvedas Ltrsen. Jisai vi
saip bandė kankyti savo paczią, 
bet ant galo sumislyjo 'numarinti 
ją badu. Jisai pats pirko valgį, 
bet pavalgęs viską kavojo, o pa
ežiai nieko nedavė. Nelaiminga 
moteriszkė,nežinodama kaip mui
stą arauti, kėlės dienas nieko ne 
valgė ir isz tikro isz bado, pasi- C1
mirė. Wyrą jos suėmė..

— Apsigyvenęs pn. 470.3 ant 
Ashland avė, Christian Heas, su- 
batos vakarą, sėdėjo su savo szei- 
myna ties savo 
Tuom tarpu isz 
lio į jo namus įsitingė vagys ir 
iszneszė skrynutę su pinigais. Ant 
kiemo sudaužė skrynute ir iszė- 
mė pinįgus. Buvo ežia 500 dol. 
pinįgų ir ant 2500 dol. banki
nių czekų. Heasmat, nepasitikėda 
mis bankoms, visus savo pinįgus 
laikė namieje. Apie apvogimą da
vė žinią į policiją, bet pagauti 
vagių iki sziol nepasisekė.

— Ties restauracija Schutze- 
no Parke sustojo su vežimu gre- 
konis Gregor Kirkapos, vaisių 
pardavinėtojas ir garsiai rėkda
mas pradėjo garbinti savo tavo- 
rą^ Tas nepatiko sunui restauraci
jos savinįko Liechmanui, kuris 
liepė grekoniui pasitraukti. Gre- 
konis ne paklausė ir szaukė ’dar 
garsiaus. Pagriebė Liechman 
už brizgilo ir norėjo nuvesti 
griekonio arklį į szalį. Tą«yk 
savinįkas vežimo nuszoko ir 
dūrė Lechmaną su peiliu į kruti
nę, paskui užszokęs ant vežimo, 
sudavė arkliui ir pabėgo. Tapo 
vienok suimtas ir patalpintas į 
kalinį. Perdurtą vaikiną parne- 
szė namon, kur daktaras apžiurė
jo įdurymą, kuris pasirodė nepa
vojingu.

— Atkako į Chicago koksai 
Bruno Szlicht, kaip sako, masko- 
liszkas sznipukas. Kaip maskolius 
(nors szitas turi vokiszką pra-

ieną plėszi-Įpasilenkė. Paskui į v 
ką metė skleiuyczią, kitam dęožė 
su kumszczia į terpakį. Abu 
plėszikai, nieko nelaimėje, turėjo 
iszbėgti. Po visam pasirodė ir 
policistai, bet ne buvo jau ką 
gaudytu

|į Kaip drąsus Chlcagos vagys, 
rodą tas, kad jie kraustosi dieną 
į svetimus namus ir iszkrausto 
viską, kas tik jiems patinka. Pe
reitą nedėlią vagilius atėjo apie 
4 valandą po pietų su kopeczio- 
mis ties namais pn. 1714 ant 
Briar Place ir pasistatęs kope- 
czias įlipo per langą į gyvenimą 
Nevfieldo; sukaltu atidarė langą 
ir įėjo į vidų. Matė tą žmonės 
nuo ulyczios, bet tikėjo, kad tai 
yra koksai pasamdytas darbinį- 
kas. Pagriebė isz gyvenimo, kas 
jam rodėsi naudingas ir iszėjo per 
duris. Ant ulyczios sudaužė de-

namais, žute su pinįgais, iszėmė juos, o 
užpaka- paczią dėžute padovanojo vienam 

vaikui, kuris žiurėjo į jo darbą. 
Jokio pėdsako drąsaus vagiliaus 
iki sziol nesusekė.

bažuvczia ant v
dabar statosi,
redakcijos jau

— Lietuviszka 
33 ežios ulyczios 
namas “Lietuvos” 
beveik yra gatavas, teipogi ir
kiti namai ant tos ulyczios vis 
dauginasi, taigi ežia lotai visi 
greit pabrangs, dabar dar gali
ma ežia lotą pirkti už $700, o už 
kelių mėnesių bus jau gal $800. 
Užtaigi, kas mislinote pirktis lo
tą, tai pasiskubinkit. pakol dar 
pigus. Atsiszaukite į redakciją 
“Lietuvos”.

— Nedėlioj, 5 Liepos, tuojaus 
po sumai, bažnytinėj salėj, Dr-tė 
Simano Daukanto laikys savo 
jnįtingą, ant kurio visi sąnariui 
yTa~usfl?Wtecziami pribūti. Lygi
nai užkviecziami ir tie, kurie no
rėtu prisiraszyti prie Dr-tės Si
mano Daukanto.

J. Aleksandraviczius prez.

GROMATNYCZ1A.
Parapijonams VVorcester 

Mass. Kas darosi viduryj baž- 
nyczios, dar tas ne priguli laik- 
raszczių perkratinėjimui. Pripažį
stame, kad piktai daro kunįgas, 
jeigu vieton mokinti žmonės ge
ro ir doros, keikia juos ir nelai
mę szaukia bažnyczioj, pasirem
damas ant to, kad ežia jų darbas 
neužgaunamas, bet nieko padaryti

vardę), iszlipęs isz trūkio, tuojaus j negirl+ma^JCykių kelių laikosi vi-
nutraukė į miestą ant pasilinks
minimo; visokiose pasilinksmini
mo vietose nustojo vienok masz- 
nelės, Patėmijęs tą, pasiskuudė 
vienam policistui ant geleži iže
lio, tasai rodyjo pasiskųsti į poli
ciją, bet Schlicht ne panorėjo, o 
nutraukė pats prapuldytos masz 
neles jieszkoti. Nesurado vienok, 
tik, kaip sako,sugrįžo dar labiaus 
nuskustas. Žada jisskųstiesi dabar 
maskoliszkam konsulini. Kodėl 
ne paežiam carui?

— Į pardavinyczią Siegel, 
Coopcr & Co. ant State ui. atėjo 
dvi moteriszkės ir nuėjusios į 
pardavinyczios dalį paskyrtą mo
terims, papraszė pardavinėtojų, 
idant, pakol nusipirks,kas reikia, 
padabotu tuom tarpu jų dvejetą 
vaikų. Toki atsitikimai tankiai 
ten būva, todėl pardavinėjau 
ežios merginos noriai ant • to 
praszymo sutiko. Tuom tarpu 
vienok motinos prie savo vai
kų nesugryžo, padovanojo 
mat juos pardavinyczios mergi
noms; tos vienok paliktų joms 
vaikų ir pasilaikyti ne panorėjo. 
Tapo jie nugabenti į prieglaudos 
namus.

— Wagiliai pradėjo dabar 
tankiausiai užpuldinėti ant saliu- 
nų: jiems vis tiek ar naktis ar 
diena. Į trumpą laiką tokių už
puolimų buvo 14, bet dar jie ne
sibaigia. Pereita petnyczią į sa- 
liuną Pinnoto, ant Pinnote Place, 
atėjo du plėszikai ir pareikalavo 
alaus. SaliunĮkui jie isz syk pasi
rodė neužtikimais, todėl jis gerai 
dabojosi. Isz tikro, kada jiems pa
statė stiklus alaus pripylęs, abu 
iszsitraukė revolverius ir parei
kalavo pakelti rankas. Paskui 
szovė, bet nuo szuvio sali un į kas J

si laikraszcziai ant svieto, ir mes 
to kelio peržengti negalime, At
leiskite todėl, kad Tamistų rasztą 
patalpinti negalime; gal tą per 
žengti vienas ar kitas laikrasztis, 
bet visgi teip sakant, raszėjų pri
sakymai daugumos yra pildomi. 
Su apskundimu žmonės privalo 
kreiptiesi j dvasiszką valdžią, 
arba kitokiu budu atsikratinti 
nuo netinkanczių doros mokinto
ją

Ant pardavimo pigiai namas 
su lotu, viražui 6 ruimai, apa 
ežioj (besemente) 4 ruimai. Loc- 
ninįykė iszvažiuoja į kitą miestą, 
per tai parduoda pigiai. Atsiszau- 
kite pas A. L. Karczmarek.

3258 Laurel str. Chicago, III.
(11—7)

Turiu ant pardavvimo už pu
sę vertės mėsos pardavinyczią ir 
mažą grosernę, lietuvių ir lenkų 
apgyvento} miesto dalyj. Geras 
bisnis dėl lenko arba lietuvio. 
Wieta iszdirbta jau nuo szeszių 
metų. Turi būt parduoti į tris ne- 
delias, ne< lavdnįkas iszkeliauja 
į kitą miesą A' įaukite ant ad
reso: 4426 S. Wood str. Town 
of Lake, Chicago. (4—7)

GERIAUSIA UŽEIGA
dėl Lietelio

— pas —

R. Susiu ana
61 Hudson Avė.
Brooklyn, N.Y.

Užlaikau szaltą alų, tikrą ru
gine degtinę ir cigarus isz pat 
Turkijos.

Jei tik czionai atkeliausi, pas 
Susmaną viską gausi. (19-9)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antwese)iu ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* 

fijas kopuikiausei.

Lietuviszka Advokaii^zka Kanceliarija

_ STAN. KVBREENER’O =
J 87-89 Washington st. Rnimal 615-616 U.S. Eipress B'g, CH1CAC0. |
- GUODOTINJ WIENGENCZIAII

Turiu už garbia praneszti .Jumis, kad szeme mieste, po augszcziaus 
. padėtu adresu, atidariau Lietuviszka Advokatfszka Kanceliarija, ir kad 

mano kanceliarija yra sujungta su advokatiszka firma p.p. H. Gansber- 3 
X gen ir Cyrus J. Wood, kurioje, priimu visokias, kriminaliszkasir civilisz- X.
— kas, provas visuose sudėtose Suvienytu Walstiju. Kolektavoju visokias S 

skolas, senas ir naujas./tiž algas, darba ir t.t. Priimu provas ant iszjiesz- 
kojimo daliu sename krajuje.

Iszdirbu plenipotentias s(dovieriK>st) in sena kraju be paszportų Pro * 
X was sužeistu ar užmusztu per geležinkelius,fabrikus irt.t.priimu be pinigu. 
f RODĄS DUODU DYKAI. į

Atsid uodamas guodotiniems viengeneziams reikaluose J u ant patarnavi- —•
mo, pasilieku Su GUODONE *

StanislowaR h iibreener'as
Offisas atidarytas nuo 8 valandos ryto, iki 5 vakaro.

TELEFONAS 4MI Nain.

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKI 
40 La Šalie Str.

Kuriame raudasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yru 
lietuvys: taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto • 
(City Hali).

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Advokatas, 
praktikuoju visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodyjame visiems lietu vnikams 
eitie pas Drzemalą gerausią apgi- 
neją provų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

— Pirmas lietuviszkas galiūnas 
Chicagoje L. A Žuko, po nr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33cziob 
arti lietuviszkos bažnyczioo. 
Užlaiko viską czystai ir puikėi. 
VVisada szaltas alus, puikus Ii 
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— Geriause lietuviszkai-lenki-

po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. Pi Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Liąnors Co.
384 Bloe Island avė. ir 470 Centre avė.

Padidino sawo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus wisokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesniu prekių kaip ki
ti tokiems wisiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriauaei ir pigiausei gydo viso
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, . busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
1 Šitos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

‘TIETUVA”,
Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 

naujausias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvos ir viso pasvieczio. ' . * 1

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dova

nų knįgą vertės 50c., gali isz musų katnliogo iszsirinkt kokią no 
ri. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

Spaustuve “Lietuvos"
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir vesiailių, ir visokius kitus drukus, kok 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa
vo loena nauja namą bud awojama dabar prie pat lietuviszkos baž- 
ibežios, kur visa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoiiszkus darbus galėsime atlikti dar gerinus ir greieziaus.

PIRMA LIETUNVISZKA

Pinigus siųskite registrawotose gromatose arba per “money ord er“, fa 
niekada ne pražus. Iszpirke “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo
jaus prisiųskite mums, “money orderį“: siunczian gromatą registravoti nerei
kia, prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto 
ne gaus.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo Ižtos vidurdienio iki G vakaro. Chicagiecziai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

A. 01szewskis9 iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant geriausių laivų, siunezia pinigus į 

Lietuva ir į visas dalis svieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgi par
duodame lotus ir namus aplink lietuviszka bažnyczia; parduoda
me firmas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yra apsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai.

Raszani į mus su kokių bent reikalu arba pinįgHis siuneziant 
visada uždėkite szitokį adresą:

CHICAGO, 1LL.

Geri.ūse ivietailel farineriu yra pawietH.« Prai- 
rie, -.valetej- Arkunso. .Inu tenai .-tp.ipirko dau- 
gyl»e )i<*tuwiu ir apsiKywt*no lietun-isr.kaa kuni
gas J. Balcewiczius ir pastate lietuviszka ha- 
žnyteha. kurios ir paveiksią cae paduodame. Ta

Visi. kurie norit*) pirkti* genis farnias. atsi*zau 
kitę in redakcija "Lietuvos” ’.»54 33 rd St.. Cin- 
cago. III. arba rn*zykit pas Butvu. Bos 
82. ilazeu. Ark., arba iu kompanija

Union Land Co.,
163 Washington St., Chicago. III.

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
pas

M.W .Goodantfį 593 Gav St. 
BALT1MORE. MD.

t žln i ko did<*lę daugybę czebat u ir c^e- 
<eryku tvyriszku, moteriszku ir dėl 
vaiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
(>erka czrwerykus uz. $2.oo arba branges
nius, o jeigu jo skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kita pora 
už dyką.

Pamėgvkit o nesigailėsit.

Tr DYKAI! ;
M Ctart bus pri.siustH kivk

SIU r*

Ankstas tikru 14 
Į kHr. HUkou Lai- ..... kri 1(>h' jr len_

arienaniant pamatinio ir iaz- 
•Kamlna wo|ln>o ka« is/kirps 
ir prisius szita apgarsinima, 
»u aw , puuu wardu ir adre
su. Yra tai Tikra* Atneriko- 
niszkas Laikrodėlis, nukal
tas ttkru 14 karatu auksu.su 
l'ikrai* Ammkoniszkais vi
duriais. gvarantuotas ant 20 

.metu ir iszrodo ka<p Tikro 
Aukso kn kaazsuoja|40. Ap
žiūrėk £v ant expr**ao 
ir jeigu mialini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk. #7.5<i ir 
katztus expreso ir laikrodė
lis tano, jeigu u<*tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražu* auk- 

sita teuciugelv, kakiloae krautuwese mokėtum 
$3.gausi priėjo uždvka.

MUSU DOVANOS.
DYKAI asu8* Wvrta laikrodėly ir len-
U 1 Knl ciugely, jeigu pirkai arba parduosi SZE- 
SZIS tokiu*. Rasz.vk szendien. nes ta preke yra 
tik ant 60 Vienui.

BOYAL MF G CO.,
760 Unity Bldg, Chicago. III,

E. ZAN1EWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyįa visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Kas norėtų pamatyti, kaip musų ma- 
szi n u kės d ru kuoja, tegul raszo į mus, o 
mes iszsiųsime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukawojimo gromatų. sako kad musų 
maszinukes yra geriausios.

Tos maszincs yra ne ant wienos die
nos, bet ant visados.

GERIAUSIOS
Siuvamos maszinos, sukamos 
ranka, kasztuoja $13.00su

Jeigu dar kas neturite musij lietuviszko kataliogo visokių 
daiktų, laszykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

Kelpsch, Noreiko & Co.
356W.12th Street. CHICAGO. ILL.

551-555 Blue Island Avė.
kerte IS-tos ir Looinis nl., CHlCAGh.

Užlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokius 
kufarėlius, dėžiutias (valizas^. Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz wisų dalių miesto.

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus ta vorus ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavorą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Wyrai! pa* Ma
jauską važiuo

sim
Su juom pas ir o- 

u»wo<lni;
Ten gardaus A- 

LAVfl iazgendm 
Ir daug pinigu 

ne pragerstm.

METUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO,

Ben. Hatowskis.
527 S.Canalkerte Jndd, Chicago, 111

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIU S 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po wienj aoliery ant nedė 
ios.
Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 

pirkaite wiską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10( 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
' “Elgin” ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

auksu.su
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